
؛ ألن اهللا آتى بين إسرائيل كتبا بل آتاهم التوراة اليت  والفضائل وغريها إنكم ستعطون مثل ما أوتينا من الكتاب

، وقتل عدوهم اللدود حىت  ، وأنزل عليهم املن والسلوى فيها هدى ونور وآتاهم فضائل، ذلل عليهم الغمام

أوتيتم إال ملن تبع دينكم ألنكم لو قلتم للناس إن هذه شاهدوا، إىل آخره؛ يقول: ال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 

؛ وقيل:  األمة اإلسالمية ستؤتى ميل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان يف ذلك حث على متسكهم بدينهم

أي ال ختربوا ذا املكر واخلداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون  )) ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم ((املعىن 

)) أي ال ختربوا أحدا إال ملن تبع  ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم ه من أجل أن يرجع املسلمون عن دينهم ((آخر 

))  أو يحاجوكم عند ربكم ((مث قال اهللا تعاىل:  دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا املكر وهذا اخلداع .

م بذلك وأنكم يوم القيمة سيحاجكم هؤالء عند اهللا ؛ ألنكم لو آمنت يعين وال تؤمنوا أيضا أن حياجوكم عند اهللا

))  أو يحاجوكم به عند ربكم أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى ((؛ فصارت اآلية:  ما قبل أحد منكم هذه احليلة

 أخفوا عنهم أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو حياجوكم يعين ال تؤمنوا ألحد بل))  وال تؤمنوا : ((؟ بقوله متعلقة بأيش

؟ ألن من تبع دينهم يعلمون أن اهللا سيظهر  )) ال تؤمنوا إال من تبع دينكم ((؛ طيب ملاذا قالوا:  عند ربكم

حممدا صلى اهللا عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان هلم أو أكثر ويؤمنون كذلك بأم سوف 

إن الذين  ((وقال اهللا تعاىل:  )) تختصمون ربكمثم إنكم يوم القيمة عند  ((حياجوم عند اهللا كما قال اهللا: 

فأمت ال  )) يفصل بينهم يوم القيمة آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اهللا

ختربون الناس ذا إال ملن تبع دينكم ؛ طيب إذا هم يؤمنون بأم سوف حياجهم املسلمون يوم القيمة عند اهللا؛ 

)) أم ملا قالوا ال تؤمنوا ألحد أن  واسع عليم قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ((قال اهللا تعاىل: 

حىت لو حاولتم أن ختفوا ما مين اهللا به من  )) اهللا إن الفضل بيد (( يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال اهللا تعاىل:

الفضائل على هذه األمة فإن ذلك لن مينع األمر الواقع ألن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء؛ وقد آتى اهللا هذه 

))  واهللا واسع عليم ((؛  األمة ـ وهللا احلمد ـ من الفضائل ما يربوا بكثري على الفضائل اليت أوتيها بنو إسرائيل

واسع يف كل صفاته، واسع يف العلم واسع الرمحة  واسع احلكمة واسع القدرة، يف كل الصفات؛ عليم مبن يستحق 

 )) (( يختص برحمته من يشاء ((  . الفضل سبحانه وتعاىل فهو يعطي فضله من يشاء على علم وحكمة

 ((وجل خيتص برمحته من هو أهل بالرمحة كما قال تعاىل:  ؛ ولكنه عز مبعىن خيص بالرمحة من يشاء )) يختص

قرن باملشيئة فهو تابع للحكمة  )) وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال اهللا اهللا أعلم حيث يجعل رسالته

 ) فهو سبحانه وتعاىل) حكيما وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما ((واستدللنا لذلك بقوله تعاىل: 

برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل  يختص ((؛  عليم حكيم يؤيت فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل



وجل؛  )) ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعين الواسع الكثري فال فضل أعظم من فضل اهللا عز العظيم

ن عند اهللا شيئا، قال اهللا تعاىل يف وانظر إىل ما أنعم اهللا ا إىل العباد من أو الدنيا وآخرها وكل ذلك مل ينقص م

واحد فسألوني فأعطيت كل  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد احلديث القدسي: (

) اغمس املخيط  في البحر إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إال كما ينقص المخيط إذا غمس

ينقص البحر شيئا ؟ أبدا وال شيء؛ فهكذا كل فضل آتاه  يف البحر وأخرجها هذا البلل الذي حيمل املخيط هل

وجل؛ لو فرض أنه خارج عن ملكه وإال هو يف ملكه؛ لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص  اهللا عز

أعوذ باهللا من  . يف ملك اهللا شيئا إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف البحر وهذا ال ينقص املخيط شيئا

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم إن تأمنه  (( . بسم اهللا الرمحن الرحيمالشيطان الرجيم 

بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على اهللا 

ين يشترون بعهد اهللا الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين إن الذ

اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال يزكيهم  هموأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلم

أعوذ   . )) ... ودت طائفة ((؛ فوائد أيش؟ قوله تعاىل:  الدرس ؟ بقيت فوائد أهذا مبتد )) ولهم عذاب أليم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم  ((باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل: 

 ((؟ بعد من قوله:  ؛ نعم يف هذه اآلية من الفوائد: بيان عداوة أهل الكتاب على املؤمنني )) . وما يشعرون

 الطالب : وب الذي عندك ؟ ويش آخر ما كتب ؟؛ ويش املكت أخذناها )) ... الكتاب وقالت طائفة من أهل

؛ حيث يريدون الضاللة ؛ ثانيا: التحذير من أهل الكتاب وأم  أهل الكتاب للمسلمنيبيان عداوة أوال: 

ثالثا: أن املعتدي جيازى مبثل عدوانه ويبتلى مبثل ما ابتلى غريه به املشركني.  حياولون سد املسلمني عن دينهم .

خامسا: أن  رابعا:  تعزية املسلمني مبا يريد م هؤالء من اإلضالل . يضلون إال أنفسهم ))وما  ((لقوله: 

 ((وجل مبا يف قلوب اخللق؛ لقوله:  سادسا: إحاطة علم اهللا عز اإلنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له .

سلمني ذه اآلية ؛ أي الزم سابعا: أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون اخلري للم ودت طائفة ))

وقالت  ((وذكرنا فوائدها أيضا ووقفنا  يا أهل الكتاب ال تلبسوا الحق بالباطل . .)) ((مث ذكرنا  . ذه اآلية

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار  ((قال اهللا تعاىل:   . )) طائفة

يف هذه اآلية بيان كيد الكفار للمسلمني وذلك بسلوك طرق احليل املتنوعة ؛  يرجعون )) .واكفروا آخره لعلهم 

ومن  )) . آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون ((بأم قالوا: 

 لى الذين آمنوا وجهآمنوا بالذي أنزل ع ((فوائدها أيضا: أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: 



ومن فوائد اآلية  )) فإن املؤمن حقا البد أن يستقر اإلميان يف قلبه وال يكفر ويرجع . النهار واكفروا آخره

آمنوا  ((الكرمية: أن املؤمن قد خيدع مبثل هذه اخلديعة فيتظاهر عدوه بأنه موافق له مث يتربأ به يف النهاية؛ لقوله: 

فرييدون أن يرجع املسلمون عن دينهم  )) ا وجه النهار واكفروا آخره لعلم يرجعونبالذي أنزل على الذين آمنو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تعصب أهل  من أجل أن هؤالء رجعوا؛ وقد سبق يف تفسريها من يبني هذا متاما .

أن املسلم يرد   ومن فوائدها أيضا: )) . وال تؤمن إال لمن تبع دينكم الكتاب لدينهم على ضالهلم؛ لقوله: ((

؛ وأم مهما حاولوا أن يصدوننا عن ديننا وقد أراد اهللا هدايتنا فإن ذلك  كيد هؤالء بإعالن أن اهلدى هدى اهللا

 ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه يف طلب اهلدى وأن ال يعتمد على نفسه ال يضرنا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين صنعوا  ا كان من الذكاء واحليلة .؛ ألنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهم

))  أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ؛ لقوهلم: (( هذه اخلديعة بينوا وأظهروا أن الذي محلهم على ذلك هو احلسد

كثير من أهل ود   )) (( آتاهم اهللا من فضله ((أم يحسدون الناس على ماألن اليهود من أبرز صفام احلسد 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أهل  )) . الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

))؛ وهلذا اتفقت األديان الثالثة، اليهودية  أو يحاجوكم عند ربكم ((؛ لقوله:  الكتاب يؤمنون بالبعث واحلساب

لكن كل من آمن بالبعث آمن له؛ فاليهود والنصارى ماداموا  والنصرانية والدين اإلسالمي على اإلميان بالبعث؛

؛ إذ لو عملوا له آلمنوا بالرسول صلى اهللا  على كفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فإم مل يعملوا هلذا البعث

ضل ، وأن اهللا إذا من على أحد بف وجل ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن العطاء عطاء اهللا عز عليه وسلم .

 ومن فوائدها: إثبات اليد هللا عز )) . إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ((؛ لقوله:  فلن يستطيع أحد منعه

وجل ويقبض ا ويأخذ ا كما قال اهللا تعاىل:  وهذه اليد يد حقيقية يقبضها اهللا عز )) بيد اهللا ((وجل؛ لقوله: 

)) وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم:  م القيمة والسمواتوما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يو  ((

وأخرب صلى اهللا  الليل ) أن اهللا تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وفي النهار ليتوب مسيء (

أن اإلنسان إذا تصدق بعدل تمر ـ أي بما يعادل تمرة ـ من كسب طيب وال يقبل اهللا إال  عليه وسلم: (

؛ أهل السنة واجلماعة يؤمنون بأن  احلديثالطيب فإن اهللا يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ) 

فسه ن؛ وأخرب به عن  ذلك حق على حقيقته ؛ ألن اهللا تعاىل أخرب به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغريه

وأخرب به عن نفسه خبرب هو  )) ومن أحسن من اهللا حديثا ((بكالم فصيح بني ال حيتمل الشك قال اهللا تعاىل: 

)) فخرب اهللا أصدق األخبار؛ وأخرب به عن نفسه  ومن أصدق من اهللا قيال ((أصدق األخبار لقول اهللا تعاىل: 

يبين اهللا  (()) وقال تعاىل:  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ((ليهتدي الناس به كما قال اهللا تعاىل: 



))؛ فهذه أربعة  يريد اهللا أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم )) وقال تعاىل: (( لكم أن تضلوا

  ؛  أوصاف اتصف ا خرب اهللا تعاىل عن نفسه

  ؛ زيد ؟ نريد الوصف األول أنا أريد أن أرتبها؛ ال  ال الوصف األول يف كالمهالوصف األول:  الشيخ :

  أنه خرب صادق عن علم فإن اهللا عامل بنفسه وبغريه.

  الثاين ؟  الشيخ : 

  أن كالم اهللا أحسن احلديث يعين بالفصاحة والبيان والوضوح . الطالب :

  أمحد الثالث ؟  الشيخ : 

  أن خرب اهللا عن نفسه أصدق خرب . الطالب :

؛ فإذا اجتمعت هذه  ؟ أن اهللا تعاىل يريد مبا أخرب به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئال يضلواالرابع  الشيخ :

األوصاف األربعة يف كالم مل يبقى فيه أدىن شك وال ميكن أن نقول إنه من املتشابه خالف ملن زعم أن آيات 

رها بدون أن نتعرض ملعناها؛ وهذا كما الصفات من املتشابه؛ وهلذا قالوا إا من املتشابه وإن فرضنا حنوها أن من

مر علينا كثريا خطأ؛ بل نقرأ آية الصفات و نتعرض ملعناها ونسأل عن معناها؛ لكن ال نسأل عن الكيفية يعين 

؛ هنا  ستوى نسأل ما فيه مانع ما معىن استوى على العرش لكن كيف استوى ما نقول ما نسألاسأل ما معىن ن

؛ ولكن ال  وجل ؟ اجلواب: حسية يأخذ ا ويقبض عز هل هي حسية أو معنوية يد اهللا نسأل ما هذه اليد

فإن قال  . نسأل عن كيفيتها؛ ما نقول كيف هذه اليد هل كف الرمحن ككف اإلنسان أو ال ؟ ما نقول هكذا

على  ( ) ويف رواية إن اهللا خلق آدم على وصورته (قائل: إنه جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

وهذا يقتضي أن تكون صفات اهللا كصفات املخلوق؛ فوجهه كوجه املخلوق ويده كيد  ) صورة الرحمن

فاجلواب: أن هذا ما  املخلوق؛ وعينه كعني املخلوق؛ وساقه كساق املخلوق؛ وقدمه كقدم املخلوق؛ فما اجلواب ؟

))  ليس كمثله شيء ((ذيبا لقوله تعاىل: ميكن أن يكون مرادا للحديث؛ ألنه لو كان هذا مراد احلديث لكان تك

وخرب اهللا ورسوله ال يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا؛ فإذا كان كذلك فما معىن احلديث ؟ فاجلواب أن نقول: ال 

يلزم من كون آدم على صورة اهللا املماثلة فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم ال من حيث 

صورة القمر ليلة  أول زمرة تدخل الجنة على ( صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأنالتفصيل ويدل هلذا أن النيب 



) وهل يلزم من ذلك أن يكونوا مثل القمر؟ أبدا لكن من حيث اإلمجال على صورة القمر وإال فليس  البدر

جه للقمر أنف وليس له عني وليس له فم وأهل اجلنة هلم آناف وأعني وأفواه؛ لكن من حيث العموم؛ وهذا و 

ن اهللا خلق آدم على صورة الرمحن أي الصورة اليت ظاهره؛ والوجه الثاين أن نقول: إقوي جدا ويبقي النص على 

وجل، على صورته على الصورة اليت اختارها كما لو قلت: هذا الباب صنعة فالن يعين هو الذي  اختارها عز

ي التشريف، تشريف؛ ولذلك جاءت هذه صنعه؛ فاهللا هو الذي صور آدم؛ وإضافة صورة آدم إىل اهللا تقتض

اجلملة يف بعض األحاديث تعليال للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه؛ ألن آدم خلق على صورة الرمحن؛ فإذا 

ضربت الوجه الذي خلقه اهللا تعاىل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد خيدشه ويغريه؛ وإذا قبحت الوجه 

؛ وعلى هذا وجل واختارها هلذا الوجه هذا أيضا قدح يف الصورة اليت خلق اهللا عز قلت ما أقبح هذا الوجه؛ فإن

فيكون إضافة الصورة إىل اهللا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه كقوله: ناقة اهللا ، بيت اهللا، مساجد اهللا، بيوت 

؛ فاليد ثابتة هللا على الوجه ال تتناقض وال تتعارضاهللا، وما أشبه ذلك؛ وحينئذ تبقى النصوص وهللا احلمد سليمة 

 الالئق به من غري أيش؟ من غري مماثلة؛ جنزم ونعلم علم اليقني أنه ال مماثلة بني صفات اخلالق وصفات املخلوق .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يعلق الرجاء باهللا، أن يعلق الرجاء باهللا خوفا وطمعا؛ لقوله: 

)) فإذا علمت أن الفضل بيد اهللا فمن أين، فممن تسأل الفضل ؟ من اهللا؛ وإذا  بيد اهللا قل إن الفضل ((

علمت أن الفضل بيد اهللا فمن الذي ختاف أن مينع الفضل عنك ؟ اهللا؛ إذا فينبغي بل جيب على املؤمن أن يعلق 

وجل؛ ويش كالم  االختيارية باهللا عزومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قيام األفعال  قلبه باهللا تعاىل رجاء وخوفا .

يؤتيه  ((هذا معناه؟ ويش معىن هذا ؟ معىن هذا أن اهللا تعاىل يوصف بصفات األفعال املتعلقة مبشيئته؛ لقوله: 

)) فاإلتيان فعل علق باملشيئة؛ إذا فنؤمن بأن اهللا تعاىل له أفعال يفعلها حيدثها تتعلق مبشيئته؛ ففيه رد  من يشاء

الذين قالوا إن اهللا تعاىل ال يوصف بالصفات الفعلية االختيارية؛ ألنه ما فيه صفة عندهم ما فيه  على املعطلة

صفة هللا تتعلق مبشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات حتدث مبشيئة اهللا؛ وهذه اآلية ترد عليهم؛ ملاذا يقولون 

عليا؛ وال ينزل إىل السماء الدنيا؛ وال يأيت للفصل إن اهللا ما يفعل؟ يقولون إن اهللا ال يستوي على العرش استواء ف

وجل أبدي أزيل؛  وجل ليس حبادث واهللا عز واهللا عز بني عباده؛ ملاذا؟ قالوا ألن احلوادث ال تقوم إال باحلادث

هو  فإذا أثبتت له األفعال االختيارية املتعلقة باملشيئة أثبتت قيام فعل حادث به وال يقوم احلادث إال حبادث؛ فما

اجلواب عن هذا ؟ اجلواب: أن هذه القضية أو هذا احلكم حكم عقلي معارض للنص ألنه يتضمن رد كل نص 

يدل على قيام األفعال االختيارية باهللا؛ وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ ألن ما تضمن رد احلق فهو باطل؛ 

إن األفعال تأيت بعد الفاعل وال يلزم أن تكون ثانيا أن نقول: هذه القضية أو القاعدة اليت ذكرمت قاعدة باطلة ؛ ف



قدمية بقدمه وال يلزم أن تكون حادثا حبدوثها؛ ولذلك حنن نأكل اليوم ونأكل باألمس وما قبل أمس؛ هل يلزم 

إذا أكلنا اليوم أننا مل نوجد إال اليوم ؟ يعين وجودنا تسبق أفعالنا، وجودنا يسبق أفعالنا؛ فكذلك أفعال اهللا 

ية وجود اهللا سابق عليها وال يلزم أن نقول إذا أثبتنا األفعال احلادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا؛ فهذه االختيار 

ومن فوائد اآلية  املالزمة العقلية مالزمة باطلة لذاا وهي أيضا مالزمة باطلة ملصادمتها أليش ؟ للنصوص .

وال أحد ينكر إثبات املشيئة هللا فيما يتعلق بفعله؛ أنه تابع  ))؛ من يشاء ((الكرمية: إثبات املشيئة هللا ؛ لقوله: 

ملشيئته وال يكون إال مبشيئته؛ لكن اختلفت األمة يف فعل العبد هل يكون مبشيئة اهللا أو ال يكون؛ فأهل السنة 

هللا مع إثبات إرادة واجلماعة قالوا: إنه يكون مبشيئة اهللا مع إثبات إرادة العبد؛ أنتم معنا ؟ نعم؛ فعل العبد مبشيئة ا

العبد له؛ وذهب قدرية جموس هذه األمة إىل أن فعل العبد ال يقع مبشيئة اهللا وأن العبد حر يفعل ما يشاء وال 

مستقل مبا حيدثه؛ فجعلوا تعلق إلرادة اهللا ومشيئته بفعله؛ وهلذا مسوا جموس هذه األمة ألم اعتقدوا أن العبد 

ا يتعلق بفعل نفسه؛ واإلنسان مبا يتعلق بفعل نفسه أيضا؛ فاهللا خالق ألفعاله وجل مب للحوادث خالقني: اهللا عز

طائفة أخرى قابلتهم، قالت: أفعال العبد مبشيئة اهللا وال  . بفعل العبد شيئة اهللاواإلنسان خالق ألفعاله؛ وال تعلق مل

اهللا وال إرادة له فيها أبدا؛ إن قام فهو إرادة للعبد فيها؛ عرفتم ؟ هؤالء هم اجلربية؛ قالوا إن أفعال العبد مبشيئة 

جمرب وإن جلس فهو جمرب وإن نزل من السطح على الدرج فهو جمرب، وإن تدحرج غسفا عنه فهو جمرب، وإن مات 

فهو جمرب، وإن شرب فهو جمرب، كله إجبار ما له اختيار؛ وهؤالء أيضا خالفوا املنقول واملعقول واملنصوص؛ لو أن 

امنا وقال: اإلنسان جمرب عن فعله فقام إنسان وضربه كفا قال واهللا هذا غصب علي؛ أنا جمرب أحدا منهم وقف أم

على أن أضربك كفا؛ ويش يقول ؟ ما يرضى؛ إن قال أبدا أليش تعدى علي يقول اآلن أبطلت قاعديت؛ وهلذا 

والسارق والسارقة  (( يذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده قال اقطعوا يده

)) فقال مهال يا أمري املؤمنني واهللا ما سرقت إال بقدر اهللا؛ يعين غصبا علي؛ فقال: وحنن ال  فاقطعوا أيديهما

نقطع يدك إال بقدر اهللا ؛ فرد عليه حبجته مع أن أمري املؤمنني يقطع يد السارق بقدر اهللا وشرع اهللا والسارق 

ألن اهللا ينهاه عن السرقة؛ املهم أن إثبات املشيئة هللا يف اآليات الكثرية وهي شاملة يسرق بقدر اهللا ال بشرع اهللا 

وهنا نقول: هل مشيئة اهللا مطلقة ؟ يعين يشاء ما تقتضيه احلكمة وما تقتضيه احلكمة  لفعله ولفعل املخلوقني .

ات املشيئة فإا مقيدة حبكمة؛ عدمه ؟ أو مقيدة باحلكمة ؟ فاجلواب مقيدة باحلكمة، كل ما مر بك آية فيها إثب

إن اهللا كان  (()) فقوله:  وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((ودليل ذلك قوله تعاىل: 

وجل مقرونة بالعلم واحلكمة وهو كذلك؛ فال يشاء اهللا سبحانه  )) يدل على أن مشيئة اهللا عز عليما حكيما

وتعاىل شيئا إال حلكمة ولكن احلكمة قد تبني لنا وقد أيش؟ وقد ختفى علينا؛ ألن عقولنا قاصرة؛ قد نظن مثال 



أن نزول املطر يف هذا الوقت ضرر وليس بضرر؛ قد نظن أن حبس املطر عنا ضرر وليس بضرر؛ فنحن نؤمن بأنه 

ومن فوائد اآلية  قد ختفى علينا وقد تظهر لنا .من شيء  اهللا سبحانه وتعاىل إال حلكمة؛ ولكن احلكمة  ما

الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها واسع والثاين عليم؛ الواسع يف أي شيء؟ يف كل صفاته، كل صفاته 

لطانه مشل كل شيء، وقدرته على  سبحانه وتعاىل واسعة ؛ رمحته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وس

)) أي مكان  فأين ما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم كل شيء، واسع بكل معناه؛ حىت إن اهللا قال: ((

تويل وجهك له فاهللا أمامك؛ إذا كنت يف الصالة فإن اهللا تعاىل يناجيك وهو أمامك كما قال النيب صلى اهللا عليه 

) أي إنسان، الذين يستقبلون املشرق كالذين يقعون غربا  صلي فإن اهللا قبل وجههإذا قام أحدكم ي (وسلم: 

عن مكة والذين يستقبلون املغرب كالذين يقعون شرعا عن مكة، والذين يستقبلون اجلنوب كالذين يقعون عنها 

جه اهللا؛ ألن اهللا مشاال؛ والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا، كل هؤالء أين ما تولوا فإن مث و 

واسع، واسع عليم؛ ولكن ال تظن أنك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف األرض قبل وجهك وأنت تصلي؛ فإنه قبل 

وجهك وهو يف السماء؛ ألن اهللا ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته؛ فإذا كان للمخلوق وهو خملوق ميكن يف 

حني شروقها لكانت أيش؟ قبل وجهك وأين هي؟ السماء وقبل وجهك فما بالك باخلالق؛ لو استقبلت الشمس 

يف السماء؛ وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي يف السماء؛ فاحلاصل أن اهللا تعاىل واسع جبميع صفاته 

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله:  وبكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن .

علم اهللا فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه؛ فمن مل يدرك الشيء فليس بعامل؛ ومن  )) عليم

أدركه على خالف ما هو عليه فليس بعامل؛ واألول جاهل بسيط والثاين جاهل مركب؛ فلو سألنا سائل: مىت  

 جهال مركبا؛ ولو سألنا سائل كانت غزوة بدر ؟ فقيل له: كانت يف السنة الثالثة من اهلجرة؛ فالقائل جاهل

أعلم؛ فالقائل جاهل لكن جهله بسيط؛ أيهما أشد ؟ األول أشد ؛  : مىت كانت غزوة فتح ؟ فقال له: اهللافقال

ألنه مشكل، جاهل وهو جاهل أنه جاهل؛ وهلذا قيل: إن اجلهل املركب أشد قبحا من اجلهل البسيط؛ فعامل مل 

مل يعمل بعلمه؛ ولو سألنا  ن العامل الذي مل ينتفع بعلمه علم والعياذ باهللاأشد إمثا من اجلاهل؛ أل ينتفع بعلمه

سائل: مىت كانت غزوة الفتح ؟ فقيل له: يف السنة الثانية من رمضان، لكان عاملا؛ إذا اهللا تعاىل عامل مدرك 

يعلم ما سيكون وإذا  األشياء على ما هو عليه وعلمه سبحانه وتعاىل تام من كل وجه أزال وأبدا؛ فلم يزل عاملا

 في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ((وجل فلن ينسى كما قال موسى عليه الصالة والسالم:  علم وهو عامل عز

؛ ملاذا؟ ألن املعرفة انكشاف  هل يوصف اهللا تعاىل بأنه عارف ؟ قال أهل العلم: ال يوصف اهللا بأنه عارف . ))

املعرفة انكشاف بعد خفاء؛ وهلذا إذا علمته الصيب تقول هل بعد لبس، انكشاف بعد خفاء أحسن أبني لكم، 



عرفته؟ فيقول نعم يعين بعد أن كان خافيا عليه صار اآلن معلوما له؛ فمن أجل أا انكشاف بعد خفاء مل يصح 

لنا العلم ثانيا: أن املعرفة تطلق على العلم والظن؛ وهلذا إذا ق . إطالقها على اهللا؛ ألن اهللا مل يزل وال يزال عليم

معرفة احلق بدليله مشل قولنا معرفة احلق بدليله مشل العلم والظن؛ ألن املعلومات إما علمية وإما ظنية؛ هلذا ال 

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يصح أن يطلق على اهللا بأنه عارف .

) يعرفك وهذا فعل ؟ فاجلواب عن ذلك: أن هذه معرفة  الشدة يعرفك في في الرخاء تعرف إلى اهللا أنه قال: (

خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف إىل اهللا من قبل؛ والدليل على أا ليست معرفة العلم بل هي معرفة 

ل وج مع أن اهللا يعرفك سواء قمت بعبادته أم مل تقم يعلمك عز ) تعرف إلى اهللا (العناية، الدليل أنه قال: 

يعلمك سواء قمت بعبادته أم مل تقم؛ لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه؛ فإذا تعرفت إليه يف الرخاء عرفك 

من فوائد هذه اآلية  )) يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وجل: (( مث قال اهللا عز يف الشدة .

) وقد بني اهللا ) يشاء يختص برحمته من ((وجل قد يرحم بعض العباد رمحة خاصة؛ لقوله:  الكرمية: أن اهللا عز

(( يف آيات أخرى: أن اهللا تعاىل يرحم من يستحق أن يرحم وهو الذي تعرض ألسباب الرمحة مثل قوله تعاىل: 

الرمحة فإنه ليس  وأن من كان على العكس مل يأت مبا يقتضي يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ))

وجل:  ))؛ وقال عز (( للذين يتقون)) ملن ؟  ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ((هال هلا، قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية لكرمية: أنه ال اعرتاض على  . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين )) ((

 رمحته عن عمرو؛ ألن األمر إليه وهو فضل إن شاء منعه وإن شاء أعطاه . اهللا يف كونه خيتص برمحته زيدا ومينع

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من منعوا فضل اهللا مل يكونوا قد ظلموا شيئا؛ ألن فضل اهللا يؤتيه من يشاء وخيتص 

واحدا سبعة برمحته من يشاء؛ أرأيت لو أمامك عشرة رجال فأعطيت واحدا عشرة وواحدا تسعة وواحدا مثانية و 

وواحدا ستة وواحدا مخسة وواحدا أربعة وواحدا ثالثة وواحدا اثنني وواحد واحدا؛ هل ظلمت من مل تعطه إال 

درمها واحدا ؟ ال ما ظلمته ألن هذا فضال منك؛ فال يقال إنك ظلمت من أعطيته درمها واحدا ألنك أعطيت 

راهم كل يوم فقاموا بالعمل؛ فأعطيت واحدا واحدا ولو استأجرت عشرة أجراء على عشرة د األول عشرة دراهم .

م عملوا يوما كامال والثاين كلهم عملوا على يوم كامل؛ أعطيت واحدا عشرة والثاين تسعة عشرة دراهم أل

جرم أستاوم اجلميع مبا والثالثة مثانية وهكذا تنقص؛ لعددت ظاملا، لعددت ظاملا؛ ألن هذا ليس من العدل أن يق

تعطي بعضهم وحترم بعضا؛ والفرق بني هذه واليت قبلها: أن األوىل فضل وإحسان، جمرد فضل وإحسان؛ عليه مث 

يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل  (( وهذه الثانية عدل والعدل جيب أن يعطى كل ذي حق حقه .

  )) . العظيم



)) ألن الفضل هنا حيتمل أن  فضل العظيمذو ال ((من فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف غري اهللا بالعظم؛ لقوله: 

يراد ا فضل اهللا الذي هو فضل اهللا أي عطائه؛ أو أن املراد ا املتفضل به وهو أيش؟ املعطى؛ فعلى الثاين ال 

إشكال يف استنباط الفائدة اليت ذكرناها، أن العظم يوصف به غري اهللا؛ وعلى األول إذا قلنا إن الفضل هو نفس 

 فه بالعظم ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألنه من صفة اهللا فعل اهللا فوص


